
 

 

 

Nieuwsbrief september 2021 
           

Welkom! 

 

Hopelijk kon iedereen genieten van een heerlijke zomer, ondanks het 

kwakkelweer. Gelukkig kan na 2 maanden vakantie het nieuwe schooljaar 

opnieuw starten!  

De voorbije maanden heeft het schoolteam hard gewerkt om dit nieuwe feest-

schooljaar te kunnen inzetten: het 10-jarig bestaan van Montessoriwerking op 

onze school!! 

Hier maken we alvast in verbondenheid ons ‘jaarthema’ van! 

 

Maandelijks zullen we jullie digitaal op de hoogte houden van wat er allemaal in 

onze school gebeurt. U kan de formulieren ook steeds terugvinden op de 

website van de school en aan de hoofdingang Kwakkelenberg 5.  

https://www.montessori-duffel.be/ 
 

Wenst u toch een papieren versie? Vul dan onderstaand strookje bij deze 

nieuwsbrief in.  

Alle klasinfo wordt door de klasleerkrachten zelf bezorgd door middel van 

infobrieven of via de agenda. Uiteraard kan je ook altijd terecht bij de 

leerkrachten en directie als u bijkomende vragen heeft.  

 

Covid-19 

Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, tenzij de 

preventieadviseur van de school op basis van de veiligheidssituatie op school of 

de lokale crisiscel op grond van de lokale epidemiologische situatie, anders 

beslist. Deze maatregelen blijven gehandhaafd tot minstens eind september. 

Indien de omstandigheden het toelaten of vereisen kan het onderwijsoverleg 

vroeger samenkomen voor een evaluatie.  

Een mondmasker is niet langer verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de 

leerjaar. 

Ouders die hun kind brengen of ophalen aan de schoolpoort dragen steeds een 

mondmasker. 

 

Schoolreglement  

De digitale versie van het schoolreglement kan je ook terugvinden op de website 

van de school. Indien u een papieren versie van het schoolreglement wenst, 

graag een mailtje aan het secretariaat.  

https://www.montessori-duffel.be/
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Activiteiten september: 

Dinsdag 1 september:  Start nieuwe schooljaar  

Donderdag 9 september:  Infoavond begin schooljaar 19u 

Maandag 13 september:    Start water/melk op school  

Vrijdag 17 september: Verkoop plantjes “Kom op tegen kanker”  

Aan de schoolpoort Kwakkelenberg, 7 euro per 

plantje (cash en gepast meebrengen aub) 

    Strapdag: wij stappen en trappen naar school! 

    Eucharistieviering in de kerk met midden- en bo- 

                                           venbouw 

Zaterdag 18 september: Scholenveldloop 

Zondag 19 september: Eerste communie  

Zaterdag 25 september:  Ballonnekesstoet  

Oproep aan ouders: wij zijn op zoek naar GOUDEN versiermateriaal en de 

getallen 1 en 0 voor onze praalwagen. (10 jarig bestaan Montessori)  

Bezorgen aan de klasjuf ten laatste op vrijdag 10 september.  

Woensdag 29 september: Pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen.  

Dinsdag 26 oktober:          Ophaling Bag2School 

 

 

Alvast iets om naar uit te kijken en te noteren: 

Zaterdag 9 oktober:  Fietsfeest met de Duffelse scholen.  

    Meer info volgt binnenkort!!  

Dinsdag 19 oktober:  Vertrek natuurklassen Bovenbouw 

Vrijdag 22 oktober:   Aankomst natuurklassen Bovenbouw 

Zaterdag 23 oktober:  Opendeurmoment voor instappers 

 

Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  

Vrijdag 10 september  

Vrijdag 24 september  

Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de ‘verplaatste’ (vanwege 

bouwwerf) kus- en rijstrook van 8u15 tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor 

de zwembus. 
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Kriebelteam  

Met de start van het nieuwe schooljaar willen we jullie vragen om ook regelmatig 

de haren van je kind te controleren op luizen. Heb je luizen of neten ontdekt? 

Signaleer dit zeker aan de klasleerkrachten, directie of het secretariaat. Op die 

manier kunnen we als school de nodige acties ondernemen om deze vervelende 

beestjes op te volgen. Wil je graag deel uitmaken van het kriebelteam? Vul dan 

onderstaand strookje in. 

 

Turnkledij passen  

Indien u turnkledij wenst aan te kopen voor uw zoon/dochter, gelieve dit aan te 

duiden op het bestelformulier.  Misschien handig om de kledingmaat te 

vermelden op het formuliertje.  

Tijdens de week van 6 september vindt er dan een pasmoment plaats op school 

zodat de leerlingen tijdens de eerste turnles hun kledij hebben.  

Kostprijs van turnbroekje en turn T-shirt bedraagt 12 euro.  

Dit wordt verrekend via de schoolrekening van oktober.  

 

Infoavond begin schooljaar: 

Omwille van covid-19 voorzien we een gezamenlijk moment voor de ouders in 

de polyvalente zaal om 19 uur. Mondmaskers zijn verplicht voor de ouders.  

- Slechts 1 ouder per kind  
- De info van de info-avond zal ook naar de ouders gemaild worden. Voor 

de praktische organisatie willen we u tevens vragen om het strookje 
onderaan deze nieuwsbrief in te vullen en te bezorgen aan de 
klasleerkrachten. 

- Inschrijving verplicht voor 1 ouder.  
Te volgen maatregelen: 

- Inschrijving vooraf 
- Ontsmetten van handen bij binnenkomen 
- Mondmasker verplicht 
- 1 ouder welkom, geen kinderen 
- Social distancy 1,5m 
- Registratie bij het binnenkomen 
- Omwille van veiligheidsmaatregelen vragen we jullie om na het klassikaal 

infomoment de school te verlaten.  
 
Start drankjes 

Op maandag 13 september starten we met de verdeling van water/melk op 

school indien gewenst.  

Er wordt geen soep of warme maaltijd meer aangeboden. Onze 

klasleerkrachten zullen als alternatief ‘gezonde’ voeding koken in de klas. 
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Uiteraard stimuleren wij onze kinderen, alsook jullie, om een gezonde lunch te 

voorzien.  

 

Helpende handen: 

Als school zijn we steeds op zoek naar ouders, grootouders die ons willen 

helpen en ondersteunen bij de schoolwerking. Dit kan o.a. door mee te helpen 

bij het lezen, knutselen in de klas, de schooltuin mee onderhouden, handige en 

creatieve schrijnwerkers, …Geef gerust een seintje! 

 

Wist je… 

Dat onze montessorischool haar 10-jarig bestaan viert?  

De leerlingen zijn het schooljaar alvast gestart met een gouden randje.  

 

Dat je kan inzamelen voor onze Bag 2 School actie?  

Wat mag er in de zak? 

• Schone kledij (baby, kinder- als volwassenkledij)  

• Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt of met tape) 

• Lakens  

• Dekens  

• Gordijnen  

• Handdoeken  

• Knuffelbeesten  

• Handtassen  

• Riemen en ceintuurs  
 

Dat je kan inzamelen voor de blindengeleidenhonden?  

Hiervoor kan je dopjes van flessen binnenbrengen in de blauwe bak aan de 

voordeur van de school.  

 

Dat je mee kan inzamelen voor onze Bebat actie?  

Gebruikte batterijen mag je binnenbrengen in de groene ton aan de voordeur 

van de school.  

 

Enkele aandachtspunten 

- Voor de veiligheid van de kinderen vragen wij om over te steken op het 
zebrapad aan cafe De Kroon, waar de gemachtigd opzichter staat, zodat 
de kinderen veilig kunnen oversteken.  

 

Samen met jullie ouders willen wij school maken. Als je met een bezorgdheid, 

vraag of probleem zit omtrent je zoon/dochter staat de deur van onze 

leerkrachten altijd open.  Je kan hen steeds aanspreken of mailen.  
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Het Montessori-team 

 

 

 

 

 

 

Kleuterschool  

✓ 2,5 – 3 jarigen:  Juf Sofie Schillemans en juf Leen Van de Walle  
✓ 4 – 5 jarigen:  Juf Anneleen Verbruggen en juf Diana Van Casteren  
✓ 4 – 5 jarigen:  Juf Anna-Laura Slaets  
✓ Zorg in de KS: Juf Ilke Verelst  
✓ Kinderverzorgster:  Juf Melissa Lembrechts  

 

 

Lagere school 

✓ Middenbouw A:  Juf Tess Berghmans 
✓ Middenbouw B:   Juf Catherine Bauweleers  
✓ Middenbouw C:  Juf Jana Liekens 
✓ Bovenbouw A:   Juf Carmen Verckens  
✓ Bovenbouw B:   Juf Deborah Beyens  
✓ Bovenbouw C:   Juf Aline Truyens  
✓ Zorgondersteuning i/d verschillende klassen: Juf Hilde Vervoort/ juf Jana 

Liekens  
✓ Bewegingsopvoeding: Meester David Puttemans  

 

Kleuter- en lagere school:  

✓ Zorgcoördinator:  Juf Sonja Deschrijver  
✓ Secretariaat:  Nancy Casteels  
✓ Klusjesman:            Jan 
✓ Poetsploeg:             Ursula en Christine 
✓ Directeur:                Tine D’Hondt 

 
 

________________________________________________________________ 
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Inschrijfstrookje Info-avond 9 september  

 

Te volgen maatregelen: 
- Inschrijving vooraf 
- Ontsmetten van handen bij binnenkomen 
- Mondmasker verplicht 
- 1 ouder per kind, geen kinderen 
- Social distancy 1,5m 

- Registratie bij het binnenkomen 
- Max  30 minuten in de klas 

U bezorgt of mailt het onderstaande inschrijvingsstrookje aan de klasleerkracht:  
 
Ik, ……………………………………………………….ondergetekende,  
ouder van ……………………………………………….. 
klas……………………….…………………………………zal 

0 Aanwezig zijn op donderdag 9 september 2021 en volg de 
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. 

0 Niet aanwezig zijn op donderdag 9 september 2021 
 

 

 
Papieren versie van nieuwsbrief: intekenstrook 
0 Graag een papieren versie van de maandelijkse nieuwsbrief. 
   Ik laat dit weten aan de klasleerkracht. 

 

 

 

 
Kriebelteam: intekenstrook 

0 Ik wil graag deel uitmaken van het kriebelteam. 
Ik laat dit weten aan de klasleerkracht. 
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Jarigen van de maand september 

 

Leerling  
 

Datum  Klas  

Poelmans Verhoeven Laura 01/09/2021 MB B  

Van Vliet de Sena Nick  01/09/2021 Juf Anneleen  

Vereycken Simon  02/09/2021 MB C 

De Valck Helle  03/09/2021 Juf Anneleen  

Peeters Nel 05/09/2021 Juf Sofie en juf Leen  

Evers Mila 08/09/2021 Juf Anneleen  

Torfs Stella 08/09/2021 Juf Sofie en juf Leen  

Dikec Lena 11/09/2021  MB A 

Dalben Magri Anne 13/09/2021 Juf Anneleen 

Van Kesteren Lionel 14/09/2021 MB C 

Schurmans Mira 17/09/2021 BB C 

De Vleeschouwer Mirte 19/09/2021 Juf Anna Laura 

Morel Suzanne 20/09/2021 MB C 

Ichkuntani Zaki 23/09/2021 BB B 

Van Acoleyen Manu 26/09/2021 Juf Sofie en juf Leen  

Öge Loriana  27/09/2021 BB C  

Tkachenko Christian 27/09/2021 MB C  

Juf Hilde Vervoort 27/09/2021  

Willaert Lene 28/09/2021 BB A 

Özel Asim Eymen  29/09/2021 MB B 

Van Ham Jeanne 29/09/2021 Juf Anneleen  

 

 

 


